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         2.    การบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมทั้งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบของผู้กํากับติดตามและ
รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบการเข้าพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณโดยทัว่ถึงและระบุช่องทางการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานและหรือการใช้จ่าย

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



4.  เผยแพร่รายละเอียดการจัดซ้ือ/จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเน่ือง 

ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างและการหาพสัดุรายเดือน 

 

 
 

 

 

 

4.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

 
 



 4.2   เผยแพร่ทดลองประจําปี / การแจ้งโอนเงิน 
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         (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 90 ) คือ 

        3. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดาํเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนไดรั้บทราบ 2 ประเด็น คือ  
  1) การดาํเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ เจตจาํนงสุจริตของ ผูบ้ริการ การประเมินความเส่ียง
เพ่ือการป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

1.  บันทึกข้อตกลง MOU  

 



 



 



 

 

 

 

    



2. 

.

จดหมายข่าว 
 

 

 



3.   รูปภาพพิธีลงนาม MOU 

 

 

 



           2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกนัการทุจริต 7 มาตรการ มาตการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมี
ส่วนร่วม  มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือ จดัจา้ง มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียน  การทุจริต 
มาตรการป้องกนัการรับสินบน มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์
ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการให้ดุลพินิจ อยา่งไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสาํคญัในการกาํหนด
มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั ติดตามการดาํเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืนต่อไป 
                           1.  กิจกรรมติดป้ายต่อตา้นการทุจริต ในสถานท่ีทาํงาน  

 



2.  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงาน 
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3. กิจกรรมออกกาํลังกายทุกวันพุธ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์ร 

 

 

 



4.  การประชุมช้ีแจงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" 

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กล่าวเปิดการประชุมช้ีแจงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ณ ห้องประชุมวชิรธาร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 



 5.  ศึกษาดูงานสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 



6.   ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพือ่ธํารงไว้ซ่ึงวฒันธรรม
องค์กร 

       วนัที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมพงศ ์พรมจนัทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นาํคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ 
และเจา้หนา้ที่ จดักิจกรรมเคารพธงชาติ ประจาํวนัจนัทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 โดยร้องเพลงชาติไทย ไหวพ้ระ
สวดมนต ์และร่วมกนักลา่วปฏิญญาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกนั ณ ลานหนา้เสา
ธง สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 การจดักิจกรรมดงักล่าวน้ีมีขึ้นเพ่ือเป็นการ
แสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในการขบัเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขต
พ้ืนที่การศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” (เขตสุจริต) และเพ่ือให้คณะผูบ้ริหารและบุคลากรในสังกดัพบปะ
แลกเปลี่ยน แจง้ขอ้ราชการก่อนเร่ิมการปฏิบติังาน 

 

 
 



7.  วนัจนัทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นาํขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ในสังกดั จดักิจกรรมเคารพธงชาติ ประจาํวนัจนัทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เพ่ือร้องเพลงชาติไทย ไหวพ้ระสวด
มนต ์กล่าวคาํปฏิญญาสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกนั และช้ีแจงขอ้ราชการแก่
บุคลากรในสังกดั ณ ลานหนา้เสาธง สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 

 
 

 
 



8.  ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ 

    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 2564 

    วนัที่ 5 มีนาคม 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จดัประชุมแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจาํปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวเกษแกว้ ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา ไดรั้บมอบหมายเป็นประธานในการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมวชิรธาร 
สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

 
 



          

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 



             
    
 
 
คาํส่ังสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

                                            ที่   ๖๑  /2564 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกาํหนดแนวทางการ
ขบัเคลื่อนการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

------------------------------------------------------ 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดาํเนินการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตวัช้ีวดัแผนปฏิบติัราชการของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตวัช้ีวดัตามมาตรฐานสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาตวัช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาํปีงบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น  

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมายอยู่ในระดบั A จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกาํหนดแนวทางการขบัเคลื่อนการ
บริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดงัน้ี 

๑.  นายสมพงศ ์ พรมจนัทร์  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖         ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายจิรเมธ    จนัทบูรณ์   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖              รองประธานกรรมการ 
  3.  นายวิริยะ     วราย ุ      รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6   กรรมการ 
  4.  นายนพพร    เดชชิต   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวเกษแกว้    ปวนแดง  ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลฯ     กรรมการ 
  ๖.  นางทองสุข   ปิยะวงษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวเรณู  อุตรชยั   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
  ๘.  นางสาวพิชญษิ์นี  โฉมอมัฤทธ์ิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
  ๙.  นางสาวฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชยั  ผูอ้าํนวยการกลุ่มอาํนวยการ    กรรมการ 
  ๑๐.  นางสมพร  รุจิเลิศ   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
  1๑.  นางสาวดากานดา  วงศพิ์พฒัน์ทวีป ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาครูและบุคคลากรฯ  กรรมการ 
  ๑๒.  นางเตือนใจ  ณ รังสี   ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๑๓. นางพรรณี   กนัใหม่    ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 



   
  
             ๑๔. นางหน่ึงฤทยั  ชัยดารา   ศึกษานิเทก์ชาํนาญการ    กรรมการ 
  ๑๕. นายกฤชพล   ธีระเขมรักษ ์  ศึกษานิเทก์ชาํนาญการ    กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวกลัยา  วงศว์รรณ์   ศึกษานิเทก์ชาํนาญการ     กรรมการ 
  1๗. นางสาวภาวิณี  คาํแผ่น      ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ                     กรรมการ 
  1๘. นางวฒันา  ประทรวงศกัด์ิ  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  ๑๙. นางณัฐพร  ดอกแกว้   นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ    กรรมการ 
  ๒๐. นายณัฏฐวฒัน์  วงศใ์จมูล   นิติกรชาํนาญการ     กรรมการ 
  ๒๑. นางศิรภสัสร   ศิริอางค ์  ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  ๒๒. นางสาวนนัทยา  วงศ์ชยั   ศึกษานิเทก์ชาํนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่    วิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกาํหนดวิธีการขบัเคลื่อนการดาํเนินงานโดยมีเป้าหมายในระดบั A  
ทุกตวัช้ีวดั/ตวับ่งช้ี ในการติดตามและประเมินการบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 ให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท์ี่ไดก้าํหนดไว ้
 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัที่ ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ส่ัง  ณ  วนัที่    ๕  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
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  โครงการต่างๆ ท่ีดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6             

       ช่ือโครงการ                พฒันาภารกิจสู่คุณธรรมและความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561-2580           ดา้นยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร 

      จดัการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่ 35. การต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ดา้นที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสาํนึกของประชาชนในการต่อตา้นการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหนา้ส่วนราชการ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือผูบ้งัคบับญัชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวงัการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ทาํให้การให้สินบนแก่เจา้หนา้ที่ของรัฐเป็นเร่ืองที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทาํ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)   เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจดัการที่ม ี

       ประสิทธิภาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจายอาํนาจและมีส่วนร่วม 

       จากประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การส่งเสริม 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภิบาล และการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที ่มฐ. ที่ ๒  การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่    ๓ การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน   พ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

ลักษณะโครงการ..............................โครงการยอ่ย.......................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวภาวิณี  คาํแผ่น..............................................  
ระยะเวลาดาํเนินการ .......................มีนาคม -...................................................................  
 

 



๑. หลักการและเหตุผล 

การขบัเคลื่อนสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามแนวทางเขตสุจริตให้ประสบความสาํเร็จจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ก่อให้เกิดความศรัทธา ความร่วมมือ ตลอดจนแรงบนัดาลใจในการดาํเนินงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมายรวมทั้งปลุกกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตวับุคคล ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลกัษณะ 5 

ประการของความซ่ือสัตยสุ์จริต ก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่างองคก์รกบัผูรั้บบริการ ผูม้ีส่วนไดเ้สียรวมทั้งสาธารณชน  โดยมี
กรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของเขตสุจริตเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งน้ีตอ้งมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ   สาํนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 จึงจดัทาํโครงการฯ น้ีขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสาํนกังานเขตพ้ืนที่ปฏิบติัหนา้ที่ตามภารกิจหลกัของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือจดัหาสัญลกัษณ์ที่แสดงถึงการดาํเนินงานของเขตสุจริต 

3. เพ่ือประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมของหน่วยงานไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

4. เพ่ือพฒันาบุคลากรให้มีคุณลกัษณะบุคลกากรเขตสุจริต 

 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 จํานวน  
              64 คน 

 

เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 มีภาพลักษณ์ของสํานักงานที่น่าเช่ือถือศรัทธาย่ิงขึ้ น
บุคลากรมีคุณภาพ ตามคุณลกัษณะของเขตสุจริต  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผูเ้ก่ียวขอ้งทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามากย่ิงขึ้นและมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

๔. กิจกรรมและการดาํเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี มีนาคม – กนัยายน กลุ่มนิเทศฯ 

 

5. งบประมาณ   งบดาํเนินงาน  จาํนวน   15,700.- บาท (หน่ึงหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถว้น) 
 

 

 

 

 



6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ ๑  การเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ในสํานักงานเขตพืน้ที ่
๑.๑ .จดัทาํสัญญาลกัษณ์โครงการ  
1.2 จดัทาํแผ่นพบัโครงการ 

1.3 กิจกรรมการเขา้แถวเคารพธง
ชาติ 

 

 

 

 

 

  

 

5,000 

5,000 

- 

 

 

5,000 

5,000 

- 

 

 

  

 รวม   10,000 10,000   

หมายเหตุ : -ขอถวัจ่ายทุกรายการ 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังาน สังเกต แบบสังเกต 

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละบุคลากรที่มีเจตคติต่อการทาํงานให้แก่องคก์ร สาํรวจความพึงพอใจ แบบสาํรวจ 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   8.1  เสริมสร้างประสบการณ์ให้กบับุคลากรในสาํนกังานเขตพ้ืนที่  มีจิตสาํนึก ในการปฏิบติังานให้แก่ 
   องคก์รอยา่งเต็มใจ  เต็มความรู้  เต็มความสามารถ 

   8.2  องคก์รมีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในระดบัสูง ไดรั้บการรับรอง/ยอมรับเป็นเขตพ้ืนที่สุจริต 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ช่ือโครงการ                          การอบรมความรู้การป้องกนัการทุจริต ปีงบประมาณ 2564  

ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561-2580 ดา้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่ 35. การต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ดา้นที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสาํนึกของประชาชนในการต่อตา้นการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหนา้ส่วนราชการ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือผูบ้งัคบับญัชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอสิระและมีการเฝ้าระวงัการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ทาํให้การให้สินบนแก่เจา้หนา้ที่ของรัฐเป็นเร่ืองที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทาํ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)   เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจดัการที่ม ี

       ประสิทธิภาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจายอาํนาจและมีส่วนร่วม 

       จากประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การส่งเสริม 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒  การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่    ๓ การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน   พ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

ลักษณะโครงการ............................โครงการใหม่........................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ...................นายณัฏฐวฒัน์  วงศ์ใยมลู นิติกรชาํนาญการ..............  
ระยะเวลาดาํเนินการ ...................1 กุมภาพนัธ์ 2564 – 30 กนัยายน 2564...................  
 

 

 

 

 



๑. หลักการและเหตุผล 

การดาํเนินการต่างๆ ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอ้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้เกิดคุม้ค่าตามหลกัธรรมาภิบาล ปัจจุบนัยงัพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน    ถูกร้องเรียนและถูกตรวจสอบในเร่ือง
การทุจริต ในการปฏิบติัหนา้ที่ตามอาํนาจหน้าที่ อนัส่งผลเสียหาย และกระทบต่อภาพลกัษณ์องคก์รและประเทศชาติเป็นอย่าง
มาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการร่วมกันสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง และเป็นการบูรณาการแผนปฏิบัติให้
สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลุ่มกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมความรู้การป้องกันการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานภาครัฐ และเครือข่ายเฝ้าระวงัการทุจริต ได้
ตระหนกัถึงความร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะผลกระทบจากการทุจริตที่มีต่อประเทศชาติ และร่วมกนัสร้างภาคี
เครือข่ายป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการป้องกนัการทุจริต และสร้างศกัยภาพดา้นการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยเฉพาะในเร่ืองการป้องกนัการทุจริต 

2.3 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมนาํความรู้ที่ไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังาน และใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้อนัเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ขอ้คิดเห็น สะทอ้นปัญหาอุปสรรคในการปฏบิติังานระหว่างผูเ้ขา้ร่วมอบรมและวิทยากร 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ขา้ราชการและพนกังานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวน 50 คน 

๓.๒ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือขา่ยพฒันาการศึกษาทกุเครือข่าย 
 

๔. กิจกรรมและการดาํเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 การฝึกอบรมให้ความรู้ จาํนวน 1 วนั 

บรรยายในเร่ือง สถานการณ์ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในประเทศไทย , การป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) , การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  , การมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวงัและป้องกนัการทุจริต , การระดม
ความคิด พลงัเครือข่ายต่อตา้นการทุจริต , การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการทุจริต และการสรุปผล ถอดบทเรียนการ
เรียนรู้ 

 

1 กุมภาพนัธ์ 2564 – 30 
กนัยายน 2564 

กลุ่มกฎหมายและคดี 



 

 

๕. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ ๑ 

๑.๑ การบรรยาย ให้ความรู้ใน
เร่ือง สถานการณ์ปัญหาการทจุริต
คอร์รัปชัน่ในประเทศไทย , การ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามยทุธศาสตร์
ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) 
๑.๒ การบรรยาย ให้ความรู้ใน
เร่ือง การคดิแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  , การมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการทุจริต 

3,600 5,000 550 9,150  9,150 

 กิจกรรมที่ ๒ 

๑.๑ กิจกรรมระดมความคิด พลงั
เครือข่ายต่อตา้นการทุจริต การ 

๑.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการทุจริต และการ
สรุปผล ถอดบทเรียนการเรียนรู้. 

      

 รวม 3,600 5,000 550 9,150  9,150 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการอบรม มี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการป้องกนัการทุจริต มากขึ้นร้อย
ละ ๖๐ 

 

การทาํแบบทดสอบวดั
ความรู้ก่อน-หลงัการ

อบรม 

แบบทดสอบความรู้ Pre 

Test /Post Test 

 

 



๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 7.2 ผู ้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในเร่ืองการป้องกันการทุจริต และสร้างศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะในเร่ืองการป้องกนัการทุจริต 

 7.3 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถนาํความรู้ที่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ขอ้คิดเห็น สะทอ้นปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบติังานระหว่างผูเ้ขา้ร่วมอบรมและวิทยากรไปใชใ้นการปฏิบติังาน และใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ช่ือโครงการ   พฒันาภารกิจสู่คุณธรรมและความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561-2580 ดา้นยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร 

จดัการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่ 35. การต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ดา้นที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสาํนึกของประชาชนในการต่อตา้นการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหนา้ส่วนราชการ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือผูบ้งัคบับญัชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอสิระและมีการเฝ้าระวงัการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ทาํให้การให้สินบนแก่เจา้หนา้ที่ของรัฐเป็นเร่ืองที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทาํ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)   เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจดัการที่ม ี

       ประสิทธิภาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจายอาํนาจและมีส่วนร่วม 

       จากประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การส่งเสริม 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภิบาล และการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒  การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่    ๓ การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน   พ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

ลักษณะโครงการ..............................โครงการยอ่ย.......................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวภาวิณี  คาํแผ่น..............................................  
ระยะเวลาดาํเนินการ .......................มีนาคม -...................................................................  
 

 

 

 

 



 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

การขบัเคลื่อนสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามแนวทางเขตสุจริตให้ประสบความสาํเร็จจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ก่อให้เกิดความศรัทธา ความร่วมมือ ตลอดจนแรงบนัดาลใจในการดาํเนินงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมายรวมทั้งปลุกกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตวับุคคล ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลกัษณะ 5 

ประการของความซ่ือสัตยสุ์จริต ก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่างองคก์รกบัผูรั้บบริการ ผูม้ีส่วนไดเ้สียรวมทั้งสาธารณชน  โดยมี
กรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของเขตสุจริตเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งน้ีตอ้งมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ   สาํนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 จึงจดัทาํโครงการฯ น้ีขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสาํนกังานเขตพ้ืนที่ปฏิบติัหนา้ที่ตามภารกิจหลกัของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือจดัหาสัญลกัษณ์ที่แสดงถึงการดาํเนินงานของเขตสุจริต 

3. เพ่ือประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมของหน่วยงานไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

4. เพ่ือพฒันาบุคลากรให้มีคุณลกัษณะบุคลกากรเขตสุจริต 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรทางการศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 จาํนวน 64 คน 

เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 มีภาพลักษณ์ของสํานักงานที่น่าเช่ือถือศรัทธาย่ิงขึ้ น
บุคลากรมีคุณภาพ ตามคุณลกัษณะของเขตสุจริต  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผูเ้ก่ียวขอ้งทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามากย่ิงขึ้นและมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

 

๔. กิจกรรมและการดาํเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี มีนาคม – กนัยายน กลุ่มนิเทศฯ 

 

6. งบประมาณ   งบดาํเนินงาน  จาํนวน   15,700.- บาท (หน่ึงหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถว้น) 
 

 

 

 

 

 



 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ ๑  การเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ในสํานักงานเขตพืน้ที ่
๑.๑ .จดัทาํสัญญาลกัษณ์โครงการ  
1.2 จดัทาํแผ่นพบัโครงการ 

1.3 กิจกรรมการเขา้แถวเคารพธง
ชาติ 

 

 

 

 

 

  

 

5,000 

5,000 

- 

 

 

5,000 

5,000 

- 

 

 

  

 รวม   10,000 10,000   

หมายเหตุ : -ขอถวัจ่ายทุกรายการ 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังาน สังเกต แบบสังเกต 

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละบุคลากรที่มีเจตคติต่อการทาํงานให้แก่องคก์ร สาํรวจความพึงพอใจ แบบสาํรวจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   8.1  เสริมสร้างประสบการณ์ให้กบับุคลากรในสาํนกังานเขตพ้ืนที่  มีจิตสาํนึก ในการปฏิบติังานให้แก่ 
   องคก์รอยา่งเต็มใจ  เต็มความรู้  เต็มความสามารถ 

   8.2  องคก์รมีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในระดบัสูง ไดรั้บการรับรอง/ยอมรับเป็นเขตพ้ืนที่สุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4  ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐาน 

              การปฏิบัติงาน (บุคลากรในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา) 
ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ  การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

นโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) การเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย ์

นโยบายสพฐ. ที่ 2 .... 
มาตรฐานสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่  
ตวับ่งช้ีที่ ..... 
แผนงาน   พ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผูรั้บผิดชอบโครงการ   กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ    พฤศจิกายน 2563 – กนัยายน 2564 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  บุ ค ล ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า  
ถือได้ว่ า เ ป็นบุคคลที่มี ส่วนสํ าคัญ ในกา ร สนับ สนุน ให้กา รขับ เคลื่ อนกา ร พัฒนาคุณ ภา พการ ศึก ษา ให้ เ ป็ น ไ ป 

ตามเป้าหมาย  ดงันั้น สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นใน
การพฒันาบคุลากรและลูกจา้งในสาํนกังาน จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรและดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน  สาํหรับขา้ราชการ ลูกจา้ง  ในสังกดั 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานให้กบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความสามคัคีในหมู่คณะและในการมีส่วนร่วมในการพฒันางาน 

 ๒.๓ เพ่ือให้ภารกิจการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 ๒ . ๔  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง  สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ ข ต  ๖  
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริม  สนบัสนุน  ดา้นการบริหารจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 

 

 

 

 

 



๓.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเ ชียงใหม่  เขต ๖   
ประกอบดว้ย 

 ๓.๑.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.1.2 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 ๓.1.3 ผูอ้าํนวยการกลุ่ม 

 ๓.1.4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 ข้าราชการครู และบุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า สั ง กัด สํ า นัก ง า น เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ ก ษ า ป ร ะถ มศึ กษ า เ ชียง ใหม่   
เขต ๖ ได้รับการพฒันาให้เป็นผูรู้้รอบ  รู้ลึก  และเป็นแรงผลกัดนัต่อความสําเร็จขององค์กร  รวมทั้งปฏิบติังานโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ 
 

๔.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การพฒันาบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบติังาน  
สังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

 

พฤศจิกายน 2563 – 

กนัยายน 2564 

กลุ่มพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ
(จาํนวน 20 คน) 
- ค่าอาหาร  
  (1มื้อx80บาท x 20 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

   (1มื้อx35บาท x 20 คน) 
กิจกรรมที่ 2 

1.2 ดาํเนินการพฒันา ฯ  
- ค่าอาหาร+อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 

- ค่าพาหนะวิทยากร 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

1,000 

3,600 

 

 

 

1,600 

 

700 

 

 

 

9,150 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

1,600 

 

700 

 

 

 

9,150 

 

1,000 

3,600 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

1,600 

 

700 

 

 

 

9,150 

 

1,000 

3,600 



   

รวม 4,600 11,450 - 16,050  16,050 

 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๖.๑ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีความ
เขา้ใจ ในกระบวนการพฒันา  ปรับปรุงระบบการทาํงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และ สามา รถนํา เค ร่ืองมื อ แ ล ะ
กระบวนการ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์  ในงานของตนเอง
ได ้

๖.๒ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มี
สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการงานและองคค์วามรู้ที่ดี 
สามารถนําไป พฒันาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได ้

๖.๓ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีทกัษะ 

เชิงปฏิบติังาน ทกัษะดา้นมนุษยสั์มพนัธ์และทกัษะด้าน
กระบวน การคิด สามารถปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ที่
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การสาํรวจ แบบสาํรวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ แต่ละ
ร ะ ดั บ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า  ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง า น 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มี
สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการงานและองคค์วามรู้ท่ีดี ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 สูงขึ้น 

 3. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีทกัษะ
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ง า น  ทั ก ษ ะ ด้ า น ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น 

ตามตาํแหน่งหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 4. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  มคีวามรัก  
ความสามคัคีในหมู่คณะ  และในการมีส่วนร่วมในการพฒันางาน 

 

ผูเ้สนอโครงการ 

                                         (ลงช่ือ) 
     (นางสาวดากานดา  วงศพิ์พฒัน์ทวีป) 

      นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

ปฏิบติัหนา้ที่ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 


